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Pojasnitev postopkov
 

Če Parlament ne sklene drugače, se da obravnavana besedila na glasovanje v tem vrstnem redu:
 

À = Roki    ´ = Roki, če se zahtevajo    6 = Besedilo še ni sprejto, morebitni roki

1. Tretja obravnava

- Redni zakonodajni postopek («««III)
večina oddanih glasov za srejetje skupnega besedila

2. Odobritev

- Postopek odobritve («««)
kadar se po pogodbah zahteva večina glasov poslancev Parlamenta za sprejetje ali zavrnitev sklepa o odobritvi

3. Druga obravnava

- Redni zakonodajni postopek («««II)
večina glasov poslancev Parlamenta za zavrnitev ali spremembo skupnega stališča;
večina oddanih glasov za odobritev stališča Sveta

4. Poslovnik Evropskega parlamenta

- Spremembe Poslovnika
večina poslancev Parlamenta za srejetje predlogov sprememb
večina oddanih glasov za srejetje predloga sklepa

5. Prva obravnava

- Redni zakonodajni postopek («««I)
večina oddanih glasov za srejetje ali spremembo zakonodajnega predloga
večina oddanih glasov za srejetje osnutka zakonodajne resolucije

6. Odobritev

- Postopek odobritve («««)
kadar se po pogodbah zahteva večina oddanih glasov za sprejetje ali zavrnitev sklepa o odobritvi

7. Drugi postopki

- Postopek posvetovanja («)
večina oddanih glasov za srejetje ali spremembo zakonodajnega predloga
večina oddanih glasov za srejetje osnutka zakonodajne resolucije

- Drugo (izjave, vprašanja za ustni odgovor, samoiniciativna poročila, odvzem imunitete)
večina oddanih glasov za srejetje predloga resolucije ali predloga sklepa
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Ponedeljek, 5. oktober 2015 1

17:00 - 23:00 1

Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela 1

Skupne določbe o evropskih strukturnih in investicijskih skladih: specifični ukrepi za Grčijo  - Poročilo:
Iskra Mihaylova (A8-0260/2015) 1

Vloga lokalnih organov v državah v razvoju pri razvojnem sodelovanju  - Poročilo: Eleni Theocharous
(A8-0232/2015) 1

Hipotekarna zakonodaja in tvegani finančni instrumenti v EU: primer Španije - Vprašanje za ustni odgovor z
razpravo (O-000088/2015 - B8-0755/2015) 1

Nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo po razkritjih v zvezi s podjetjem Hacking Team - Vprašanja za
ustni odgovor z razpravo (O-000094/2015 - B8-0756/2015)  (O-000099/2015 - B8-0759/2015)
(O-000102/2015 - B8-0760/2015) 1

Enominutni govori (člen 163 Poslovnika) 2

Kratka predstavitev naslednjega poročila: 2

Možnost razširitve zaščite geografskih označb Evropske unije na nekmetijske proizvode  - Poročilo:
Virginie Rozière (A8-0259/2015) 2

Torek, 6. oktober 2015 3

09:00 - 12:20 3

Sklepi neuradnega zasedanja Evropskega sveta z dne 23. septembra 2015 - Izjavi Evropskega sveta in
Komisije 3

Humanitarni položaj beguncev v EU in sosednjih državah - Izjavi Sveta in Komisije 3

12:30 - 14:30 GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov 3

Konvencija Mednarodne organizacije dela o prisilnem ali obveznem delu: pravosodno sodelovanje v
kazenskih zadevah  - Priporočilo: Helga Stevens (A8-0226/2015) 3

Uvedba nadzornih ukrepov za 4-metilamfetamin  - Poročilo: Michał Boni (A8-0265/2015) 3

Uvedba nadzornih ukrepov za 5 (2 aminopropil)indol  - Poročilo: Teresa Jiménez-Becerril Barrio
(A8-0263/2015) 3

Uvedba nadzornih ukrepov za 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV in metoksetamin  - Poročilo: Teresa
Jiménez-Becerril Barrio (A8-0264/2015) 3

Uvedba nadzornih ukrepov za 4,4'-DMAR in MT-45  - Poročilo: Michał Boni (A8-0262/2015) 4

Uporaba Solidarnostnega sklada EU: nesreče v Bolgariji in Grčiji leta 2015  - Poročilo: Andrey Novakov
(A8-0253/2015) 4

Možnost razširitve zaščite geografskih označb Evropske unije na nekmetijske proizvode  - Poročilo: Virginie
Rozière (A8-0259/2015) 4

Skupne določbe o evropskih strukturnih in investicijskih skladih: specifični ukrepi za Grčijo  - Poročilo:
Iskra Mihaylova (A8-0260/2015) 4

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2015/002 DE/Adam Opel -
Nemčija  - Poročilo: Jens Geier (A8-0273/2015) 4

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Belgije – EGF/2015/003 BE/Ford
Genk)  - Poročilo: Paul Rübig (A8-0272/2015) 4

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2015/004 IT/Alitalia - Italija  -
Poročilo: Monika Vana (A8-0274/2015) 4

Vloga lokalnih organov v državah v razvoju pri razvojnem sodelovanju  - Poročilo: Eleni Theocharous
(A8-0232/2015) 5
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15:00 - 23:00 5

Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju - Vprašanje za ustni odgovor z razpravo (O-000113/2015 -
B8-0764/2015) 5

Razmere v Libiji - Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno
politiko 5

Smrtna kazen - Vprašanje za ustni odgovor z razpravo (O-000103/2015 - B8-0761/2015) 5

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti in evropski plačilni nalog  - Poročilo: Lidia Joanna Geringer
de Oedenberg (A8-0140/2015) 5

Omejevanje emisij nekaterih onesnaževal v zrak  - Poročilo: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015) 5

Kazeini in kazeinati za prehrano ljudi  - Poročilo: Giovanni La Via (A8-0042/2015) 6

Sreda, 7. oktober 2015 7

08:30 - 11:50 7

Smrtonosni zračni napad ameriških sil na bolnišnico Zdravnikov brez meja v afganistanskem mestu Kunduz -
Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko 7

Razmere v Siriji - Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno
politiko 7

Razmere v Turčiji - Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko 7

12:00 - 12:30 Slavnostna seja 7

Nagovor njegovega veličanstva kralja Filipa VI Španskega 7

12:30 - 14:30 GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov 7

Razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2017 7

Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o splošnih načelih za sodelovanje Tunizije v programih Unije  -
Priporočilo: Pier Antonio Panzeri (A8-0254/2015) 7

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti in evropski plačilni nalog  - Poročilo: Lidia Joanna Geringer
de Oedenberg (A8-0140/2015) 8

Omejevanje emisij nekaterih onesnaževal v zrak  - Poročilo: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015) 8

Kazeini in kazeinati za prehrano ljudi  - Poročilo: Giovanni La Via (A8-0042/2015) 8

Finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije  - Poročilo: Ingeborg Gräßle (A8-0049/2015) 8

15:00 - 17:00 PREDNOSTNA RAZPRAVA 8

Trenutne razmere v Evropski uniji
Izjavi francoskega predsednika Françoisa Hollanda in nemške kanclerke Angele Merkel 8

17:00 - 23:00 8

Sprejeti sklep o svežnju za unijo kapitalskih trgov - Izjava Komisije 8

Plačilne storitve na notranjem trgu  - Dodatno poročilo: Antonio Tajani (A8-0266/2015) 8

Izkušnje, pridobljene iz katastrofe rdečega blata, pet let po nesreči na Madžarskem - Vprašanja za ustni
odgovor z razpravo (O-000096/2015 - B8-0757/2015)  (O-000097/2015 - B8-0758/2015) 9

Podvojitev zmogljivosti plinovoda Severni tok in vpliv na energetsko unijo ter zanesljivost oskrbe - Izjavi
Sveta in Komisije 9

Prenova akcijskega načrta EU za enakost spolov in krepitev vloge žensk pri razvoju - Vprašanja za ustni
odgovor z razpravo (O-000109/2015 - B8-0762/2015)  (O-000110/2015 - B8-0763/2015) 9

Četrtek, 8. oktober 2015 10
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08:30 - 11:50 10

Enake možnosti in enako obravnavanje moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu  - Poročilo:
Anna Záborská (A8-0213/2015) 10

Izvajanje člena 20(2) direktive o storitvah in člena 8(3) direktive o pravicah potrošnikov - Vprašanje za ustni
odgovor z razpravo (O-000083/2015 - B8-0754/2015) 10

Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države - največ 1 uro (člen 135
Poslovnika) 10

Srednjeafriška republika 10

Razmere na Tajskem 10

Množično razseljevanje otrok v Nigeriji zaradi napadov skupine Boko Haram 10

Primer Alija Mohameda Al Nimra 10

12:00 - 14:00 GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov 11

Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne
države (člen 135 Poslovnika) 11

Plačilne storitve na notranjem trgu  - Dodatno poročilo: Antonio Tajani (A8-0266/2015) 11

Hipotekarna zakonodaja in tvegani finančni instrumenti v EU: primer Španije - Predlogi resolucij 11

Smrtna kazen - Predlogi resolucij 11

Izkušnje, pridobljene iz katastrofe rdečega blata, pet let po nesreči na Madžarskem - Predlogi resolucij 11

Prenova akcijskega načrta EU za enakost spolov in krepitev vloge žensk pri razvoju - Predlogi resolucij 11

Enake možnosti in enako obravnavanje moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu  - Poročilo:
Anna Záborská (A8-0213/2015) 11

Čas za govor (člen 162 poslovnika EP) 13

Roki 15
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17:00 - 23:00 Razprave

1 • Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela

64 À«««I • Skupne določbe o evropskih strukturnih in investicijskih skladih: specifični ukrepi
za Grčijo

Poročilo: Iskra Mihaylova (A8-0260/2015)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št.
1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o
splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede
specifičnih ukrepov za Grčijo

[2015/0160(COD)]

Odbor za regionalni razvoj

73 À • Vloga lokalnih organov v državah v razvoju pri razvojnem sodelovanju

Poročilo: Eleni Theocharous (A8-0232/2015)

Poročilo o vlogi lokalnih organov v državah v razvoju pri razvojnem sodelovanju

[2015/2004(INI)]

Odbor za razvoj

84 À • Hipotekarna zakonodaja in tvegani finančni instrumenti v EU: primer Španije

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Cecilia Wikström (O-000088/2015 - B8-0755/2015)
Odbor za peticije
Komisija
Hipotekarna zakonodaja in tvegani finančni instrumenti v EU: primer Španije

[2015/2740(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek

96 • Nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo po razkritjih v zvezi s podjetjem Hacking
Team

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo

Marietje Schaake (O-000094/2015 - B8-0756/2015)
Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo
Komisija
Nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo po razkritjih v zvezi s podjetjem Hacking Team

David Martin, Alessia Maria Mosca (O-000099/2015 - B8-0759/2015)
Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu
Komisija
Nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo po razkritjih v zvezi s podjetjem Hacking Team

Tiziana Beghin, Rolandas Paksas (O-000102/2015 - B8-0760/2015)
Skupina Evropa svobode in neposredne demokracije
Komisija
Nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo po razkritjih v zvezi s podjetjem Hacking Team

[2015/2882(RSP)]
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2 • Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)

56 • Možnost razširitve zaščite geografskih označb Evropske unije na nekmetijske
proizvode

Poročilo: Virginie Rozière (A8-0259/2015)

Poročilo o možnosti razširitve zaščite geografskih označb Evropske unije na
nekmetijske proizvode

[COM(2014)0469 - 2015/2053(INI)]

Odbor za pravne zadeve
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09:00 - 12:20 Razprave

12:30 - 14:30 GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov

15:00 - 23:00 Razprave

76 • Sklepi neuradnega zasedanja Evropskega sveta z dne 23. septembra 2015

Izjavi Evropskega sveta in Komisije

[2015/2859(RSP)]

92 • Humanitarni položaj beguncev v EU in sosednjih državah

Izjavi Sveta in Komisije

[2015/2877(RSP)]

69 ««« - Konvencija Mednarodne organizacije dela o prisilnem ali obveznem delu: pravosodno sodelovanje v
kazenskih zadevah

Priporočilo: Helga Stevens (A8-0226/2015)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije ratificirajo
Protokol iz leta 2014 h Konvenciji Mednarodne organizacije dela o prisilnem ali obveznem delu iz leta 1930
glede zadev na področju pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah

[2014/0258(NLE)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

39 « - Uvedba nadzornih ukrepov za 4-metilamfetamin

Poročilo: Michał Boni (A8-0265/2015)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za 4-metilamfetamin

[2013/0021(NLE)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

42 « - Uvedba nadzornih ukrepov za 5 (2 aminopropil)indol

Poročilo: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0263/2015)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za 5-(2-aminopropil)indol

[2013/0207(NLE)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

40 « - Uvedba nadzornih ukrepov za 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV in metoksetamin

Poročilo: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0264/2015)

Poročilo o o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za 4-jodo-2,5-dimetoksi-N-(2-
metoksibenzil)fenetilamin (25I-NBOMe), 3,4-dikloro-N-[[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil]benzamid
(AH-7921), 3,4-metilendioksipirovaleron (MDPV) in 2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanon
(metoksetamin)

[2014/0183(NLE)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
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41 « - Uvedba nadzornih ukrepov za 4,4'-DMAR in MT-45

Poročilo: Michał Boni (A8-0262/2015)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-
dihidrooksazol-2-amin (4,4'-DMAR) in 1-cikloheksil-4-(1,2-difeniletil)piperazin (MT-45)

[2014/0340(NLE)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

48 - Uporaba Solidarnostnega sklada EU: nesreče v Bolgariji in Grčiji leta 2015

Poročilo: Andrey Novakov (A8-0253/2015)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Solidarnostnega sklada
Evropske unije v skladu s točko 11 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med
Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah
in dobrem finančnem poslovodenju (nesreče v Bolgariji in Grčiji v letu 2015)

[2015/2151(BUD)]

Odbor za proračun

56 - Možnost razširitve zaščite geografskih označb Evropske unije na nekmetijske proizvode

Poročilo: Virginie Rozière (A8-0259/2015)

[COM(2014)0469 - 2015/2053(INI)]

Odbor za pravne zadeve

64 À«««I - Skupne določbe o evropskih strukturnih in investicijskih skladih: specifični ukrepi za Grčijo

Poročilo: Iskra Mihaylova (A8-0260/2015)

[2015/0160(COD)]

Odbor za regionalni razvoj

72 À - Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2015/002 DE/Adam
Opel - Nemčija

Poročilo: Jens Geier (A8-0273/2015)

Poročilo o o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za
prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med
Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah
in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2015/002 DE/Adam Opel, Nemčija)

[2015/2208(BUD)]

Odbor za proračun

71 À - Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Belgije – EGF/2015/003
BE/Ford Genk)

Poročilo: Paul Rübig (A8-0272/2015)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za
prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med
Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah
in dobrem finančnem poslovodenju (vloga iz Belgije – EGF/2015/003 BE/Ford Genk)

[2015/2209(BUD)]

Odbor za proračun

70 À - Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2015/004 IT/Alitalia - Italija

Poročilo: Monika Vana (A8-0274/2015)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za
prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med
Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah
in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2015/004 IT/Alitalia iz Italije)

[2015/2212(BUD)]

Odbor za proračun
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73 À - Vloga lokalnih organov v državah v razvoju pri razvojnem sodelovanju

Poročilo: Eleni Theocharous (A8-0232/2015)

[2015/2004(INI)]

Odbor za razvoj

83 À • Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Giovanni La Via, Vicky Ford, Jerzy Buzek, Michael Cramer (O-000113/2015 - B8-0764/2015)
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Odbor za promet in turizem
Komisija
Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju

[2015/2865(RSP)]

Glasovanje bo na tretjem oktobrskem delnem zasedanju

87 • Razmere v Libiji

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

[2015/2872(RSP)]

93 À • Smrtna kazen

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Elena Valenciano (O-000103/2015 - B8-0761/2015)
Odbor za zunanje zadeve
Svet
Smrtna kazen

[2015/2879(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek

11 «««I • Evropski postopek v sporih majhne vrednosti in evropski plačilni nalog

Poročilo: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015)

Poročilo predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št.
861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega
postopka v sporih majhne vrednosti ter Uredbe (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog

[COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD)]

Odbor za pravne zadeve

34 À«««I • Omejevanje emisij nekaterih onesnaževal v zrak

Poročilo: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o omejevanju emisij
nekaterih onesnaževal iz srednje velikih kurilnih naprav v zrak

[COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane



6 6Torek, 6. oktober 2015

568.368/OJ 568.368/OJ

31 «««I • Kazeini in kazeinati za prehrano ljudi

Poročilo: Giovanni La Via (A8-0042/2015)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov
držav članic v zvezi s kazeini in kazeinati za prehrano ljudi ter razveljavitvi Direktive
Sveta 83/417/EGS

[COM(2014)0174 - C7-0105/2014 - 2014/0096(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane



Sreda, 7. oktober 2015

 

 

08:30 - 11:50     

 

12:00 - 12:30     Slavnostna seja

 

12:30 - 14:30     GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov

7 7Sreda, 7. oktober 2015

568.368/OJ 568.368/OJ

08:30 - 11:50 Razprave

12:00 - 12:30 Slavnostna seja

12:30 - 14:30 GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov

15:00 - 17:00 PREDNOSTNA RAZPRAVA

17:00 - 23:00 Razprave

98 • Smrtonosni zračni napad ameriških sil na bolnišnico Zdravnikov brez meja v
afganistanskem mestu Kunduz

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

[2015/2891(RSP)]

1 krog govornikov političnih skupin

85 • Razmere v Siriji

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

[2015/2870(RSP)]

86 • Razmere v Turčiji

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

[2015/2871(RSP)]

29 • Nagovor njegovega veličanstva kralja Filipa VI Španskega

74 À - Razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2017

[2015/2850(RSO)]

43 ««« - Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o splošnih načelih za sodelovanje Tunizije v programih
Unije

Priporočilo: Pier Antonio Panzeri (A8-0254/2015)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi
med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi
strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Republiko Tunizijo o splošnih načelih za sodelovanje
Republike Tunizije v programih Unije

[16160/2014 - C8-0080/2015 - 2014/0118(NLE)]

Odbor za zunanje zadeve



 

15:00 - 17:00     PREDNOSTNA RAZPRAVA

 

17:00 - 23:00     

8 8Sreda, 7. oktober 2015

568.368/OJ 568.368/OJ

11 «««I - Evropski postopek v sporih majhne vrednosti in evropski plačilni nalog

Poročilo: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015)

[COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD)]

Odbor za pravne zadeve

34 À«««I - Omejevanje emisij nekaterih onesnaževal v zrak

Poročilo: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015)

[COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

31 «««I - Kazeini in kazeinati za prehrano ljudi

Poročilo: Giovanni La Via (A8-0042/2015)

[COM(2014)0174 - C7-0105/2014 - 2014/0096(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

18 «««I - Finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije

Poročilo: Ingeborg Gräßle (A8-0049/2015)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št.
966/2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije

[COM(2014)0358 - C8-0029/2014 - 2014/0180(COD)]

Odbor za proračun

91 • Trenutne razmere v Evropski uniji
Izjavi francoskega predsednika Françoisa Hollanda in nemške kanclerke Angele
Merkel

[2015/2878(RSP)]

1 krog govornikov političnih skupin

36 • Sprejeti sklep o svežnju za unijo kapitalskih trgov

Izjava Komisije

[2015/2767(RSP)]

28 «««I • Plačilne storitve na notranjem trgu

Dodatno poročilo: Antonio Tajani (A8-0266/2015)

Dodatno poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o plačilnih
storitvah na notranjem trgu, o spremembah direktiv 2002/65/ES, 2013/36/EU in
2009/110/ES ter o razveljavitvi Direktive 2007/64/ES

[COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve



9 9Sreda, 7. oktober 2015

568.368/OJ 568.368/OJ

81 À • Izkušnje, pridobljene iz katastrofe rdečega blata, pet let po nesreči na Madžarskem

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo

Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja
Kyllönen, Benedek Jávor, Piernicola Pedicini (O-000096/2015 - B8-0757/2015)
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Svet
Izkušnje, pridobljene iz katastrofe rdečega blata, pet let po nesreči na Madžarskem

Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja
Kyllönen, Benedek Jávor, Piernicola Pedicini (O-000097/2015 - B8-0758/2015)
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Komisija
Izkušnje, pridobljene iz katastrofe rdečega blata, pet let po nesreči na Madžarskem

[2015/2801(RSP)]

95 • Podvojitev zmogljivosti plinovoda Severni tok in vpliv na energetsko unijo ter
zanesljivost oskrbe

Izjavi Sveta in Komisije

[2015/2880(RSP)]

80 À • Prenova akcijskega načrta EU za enakost spolov in krepitev vloge žensk pri razvoju

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo

Linda McAvan (O-000109/2015 - B8-0762/2015)
Odbor za razvoj
Svet
Prenova akcijskega načrta EU za enakost spolov in krepitev vloge žensk pri razvoju

Linda McAvan (O-000110/2015 - B8-0763/2015)
Odbor za razvoj
Komisija
Prenova akcijskega načrta EU za enakost spolov in krepitev vloge žensk pri razvoju

[2015/2754(RSP)]



Četrtek, 8. oktober 2015

 

 

08:30 - 11:50     

 

Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države

- največ 1 uro (člen 135 Poslovnika)

10 10Četrtek, 8. oktober 2015

568.368/OJ 568.368/OJ

08:30 - 11:50 Razprave

12:00 - 14:00 GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov

35 À • Enake možnosti in enako obravnavanje moških in žensk pri zaposlovanju in
poklicnem delu

Poročilo: Anna Záborská (A8-0213/2015)

Poročilo o uporabi Direktive 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija
2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk
pri zaposlovanju in poklicnem delu

[2014/2160(INI)]

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

94 • Izvajanje člena 20(2) direktive o storitvah in člena 8(3) direktive o pravicah
potrošnikov

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Evelyne Gebhardt, Andreas Schwab (O-000083/2015 - B8-0754/2015)
Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu
Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)
Komisija
Izvajanje člena 20(2) direktive o storitvah in člena 8(3) direktive o pravicah potrošnikov

[2015/2881(RSP)]

88 À • Srednjeafriška republika

skupna resolucija B8-1000/2015, B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015,
B8-1011/2015, B8-1014/2015, B8-1016/2015, B8-1019/2015

[2015/2874(RSP)]

89 À • Razmere na Tajskem

skupna resolucija B8-1002/2015, B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015,
B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015, B8-1021/2015

[2015/2875(RSP)]

90 À • Množično razseljevanje otrok v Nigeriji zaradi napadov skupine Boko Haram

skupna resolucija B8-1003/2015, B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015,
B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015, B8-1031/2015

[2015/2876(RSP)]

97 À • Primer Alija Mohameda Al Nimra

skupna resolucija B8-0997/2015, B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015,
B8-1025/2015, B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015, B8-1032/2015

[2015/2883(RSP)]



12:00 - 14:00     GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov

11 11Četrtek, 8. oktober 2015

568.368/OJ 568.368/OJ

9 • Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela
pravne države (člen 135 Poslovnika)

28 «««I - Plačilne storitve na notranjem trgu

Dodatno poročilo: Antonio Tajani (A8-0266/2015)

[COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

84 À - Hipotekarna zakonodaja in tvegani finančni instrumenti v EU: primer Španije

Predlogi resolucij

B8-0987/2015

[2015/2740(RSP)]

93 À - Smrtna kazen

Predlogi resolucij

skupna resolucija B8-0998/2015, B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1005/2015,
B8-1006/2015, B8-1007/2015, B8-1008/2015

[2015/2879(RSP)]

81 À - Izkušnje, pridobljene iz katastrofe rdečega blata, pet let po nesreči na Madžarskem

Predlogi resolucij

B8-0989/2015

[2015/2801(RSP)]

80 À - Prenova akcijskega načrta EU za enakost spolov in krepitev vloge žensk pri razvoju

Predlogi resolucij

B8-0988/2015

[2015/2754(RSP)]

35 À - Enake možnosti in enako obravnavanje moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu

Poročilo: Anna Záborská (A8-0213/2015)

[2014/2160(INI)]

Odbor za pravice žensk in enakost spolov



 

 
Čas za govor (člen 162 poslovnika EP) 

Roki

12 12

568.368/OJ 568.368/OJ



Čas za govor (člen 162 poslovnika EP)

 
 

Ponedeljek, 5. oktober 2015

 

17:00 - 23:00

 

 

Torek, 6. oktober 2015

 

09:00 - 12:20

 

15:00 - 23:00

 

13 13Čas za govor (člen 162 poslovnika EP)

568.368/OJ 568.368/OJ

Komisija (vključno z odgovori) :25'

Poročevalci (2 x 6') :12'

Pripravljavci mnenja (2 x 1') :2'

Poročevalec (člen 52(2) Poslovnika) :4'

Avtor (odbor) :5'

Avtorji (politične skupine) (3 x 2') :6'

Poslanci :150' 30

PPE : 40', S&D : 35' 30, ECR : 15', ALDE : 14' 30, GUE/NGL : 11', Verts/ALE : 11', EFDD : 10', ENF : 9', NI
: 4' 30

"Catch the eye" (5 x 5') :25'

Predsednik Evropskega sveta (vključno z odgovori) :15'

Svet (vključno z odgovori) :10'

Komisija (vključno z odgovori) :25'

Poslanci :90'

PPE : 23', S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, ENF : 5' 30, NI :
3' 30

"Catch the eye" (2 x 5') :10'

Podpredsednica Komisije/visoka predstavnica (vključno z odgovori) :15'

Komisija (vključno z odgovori) :20'

Poročevalci (3 x 6') :18'

Pripravljavec mnenja :1'

Avtorji (odbori) (5 x 5') :25'

Poslanci :255' 30

PPE : 70' 30, S&D : 62', ECR : 25' 30, ALDE : 24', GUE/NGL : 18' 30, Verts/ALE : 18', EFDD : 16', ENF :
14' 30, NI : 6' 30

"Catch the eye" (6 x 5') :30'



Sreda, 7. oktober 2015

 

08:30 - 11:50

 

15:00 - 17:00

 

17:00 - 23:00

 

 

Četrtek, 8. oktober 2015

 

08:30 - 11:50

 

14 14Čas za govor (člen 162 poslovnika EP)

568.368/OJ 568.368/OJ

Podpredsednica Komisije/visoka predstavnica (vključno z odgovori) :30'

Poslanci :104' 30

PPE : 27', S&D : 24', ECR : 10' 30, ALDE : 10', GUE/NGL : 8', Verts/ALE : 8', EFDD : 7', ENF : 6' 30, NI :
3' 30

"Catch the eye" (2 x 5') :10'

Predsednik Francoske republike :30'

Kanclerka Zvezne republike Nemčije :30'

Poslanci :29' 30

PPE : 5' 30, S&D : 5', ECR : 3', ALDE : 3', GUE/NGL : 3', Verts/ALE : 3', EFDD : 2' 30, ENF : 2' 30, NI : 2'

Svet (vključno z odgovori) :20'

Komisija (vključno z odgovori) :35'

Poročevalec :6'

Avtorji (odbori) (2 x 5') :10'

Poslanci :180'

PPE : 49', S&D : 43', ECR : 18', ALDE : 17', GUE/NGL : 13', Verts/ALE : 13', EFDD : 11' 30, ENF : 10' 30,
NI : 5'

"Catch the eye" (5 x 5') :25'

Komisija (vključno z odgovori) :30'

Poročevalec :6'

Pripravljavec mnenja :1'

Avtorji (politične skupine) (2 x 2') :4'

Avtor vsakega predloga resolucije (člen 135 Poslovnika) :1'

Poslanci :60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'

"Catch the eye" (2 x 5') :10'

"Catch the eye" (člen 135 Poslovnika) (4 x 2') :8'



Roki

 
 

Ponedeljek, 5. oktober 2015

 

 

Torek, 6. oktober 2015

 

15 15Roki

568.368/OJ 568.368/OJ

64 À • Skupne določbe o evropskih strukturnih in investicijskih skladih: specifični ukrepi za Grčijo  - Poročilo:
Iskra Mihaylova (A8-0260/2015)

- Predlogi sprememb Sreda, 30. september, 12:00

73 À • Vloga lokalnih organov v državah v razvoju pri razvojnem sodelovanju  - Poročilo: Eleni Theocharous
(A8-0232/2015)

- Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni
predlogi resolucij

Sreda, 30. september, 12:00

84 À • Hipotekarna zakonodaja in tvegani finančni instrumenti v EU: primer Španije - Vprašanje za ustni
odgovor z razpravo (O-000088/2015 - B8-0755/2015)

- Predlog resolucije Ponedeljek, 5. oktober, 19:00

- Predlogi sprememb na predlog resolucije Torek, 6. oktober, 12:00

- Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko
glasovanje

Sreda, 7. oktober, 16:00

72 À • Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2015/002 DE/Adam Opel -
Nemčija  - Poročilo: Jens Geier (A8-0273/2015)

- Predlogi sprememb Sreda, 30. september, 12:00

71 À • Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Belgije – EGF/2015/003 BE/Ford
Genk)  - Poročilo: Paul Rübig (A8-0272/2015)

- Predlogi sprememb Sreda, 30. september, 12:00

70 À • Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2015/004 IT/Alitalia - Italija  -
Poročilo: Monika Vana (A8-0274/2015)

- Predlogi sprememb Sreda, 30. september, 12:00

83 À • Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju - Vprašanje za ustni odgovor z razpravo (O-000113/2015 -
B8-0764/2015)

- Predlogi resolucij Sreda, 21. oktober, 12:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 26. oktober, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Ponedeljek, 26. oktober, 20:00

93 À • Smrtna kazen - Vprašanje za ustni odgovor z razpravo (O-000103/2015 - B8-0761/2015)

- Predlogi resolucij Ponedeljek, 5. oktober, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Sreda, 7. oktober, 12:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Sreda, 7. oktober, 13:00

- Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko
glasovanje

Sreda, 7. oktober, 19:00

34 À • Omejevanje emisij nekaterih onesnaževal v zrak  - Poročilo: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015)

- Predlogi sprememb Sreda, 30. september, 12:00



Sreda, 7. oktober 2015

 

 

Četrtek, 8. oktober 2015

 

16 16Roki

568.368/OJ 568.368/OJ

74 À • Razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2017

- Predlogi sprememb Torek, 6. oktober, 12:00

81 À • Izkušnje, pridobljene iz katastrofe rdečega blata, pet let po nesreči na Madžarskem - Vprašanja za ustni
odgovor z razpravo (O-000096/2015 - B8-0757/2015)  (O-000097/2015 - B8-0758/2015)

- Predlog resolucije Ponedeljek, 5. oktober, 19:00

- Predlogi sprememb na predlog resolucije Torek, 6. oktober, 12:00

- Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko
glasovanje

Sreda, 7. oktober, 16:00

80 À • Prenova akcijskega načrta EU za enakost spolov in krepitev vloge žensk pri razvoju - Vprašanja za ustni
odgovor z razpravo (O-000109/2015 - B8-0762/2015)  (O-000110/2015 - B8-0763/2015)

- Predlog resolucije Ponedeljek, 5. oktober, 19:00

- Predlogi sprememb na predlog resolucije Torek, 6. oktober, 12:00

- Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko
glasovanje

Sreda, 7. oktober, 16:00

35 À • Enake možnosti in enako obravnavanje moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu  - Poročilo:
Anna Záborská (A8-0213/2015)

- Predlogi sprememb Sreda, 30. september, 12:00

88 À • Srednjeafriška republika

- Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika) Ponedeljek, 5. oktober, 20:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij
(člen 135 Poslovnika)

Sreda, 7. oktober, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 135
poslovnika EP)

Sreda, 7. oktober, 14:00

89 À • Razmere na Tajskem

- Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika) Ponedeljek, 5. oktober, 20:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij
(člen 135 Poslovnika)

Sreda, 7. oktober, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 135
poslovnika EP)

Sreda, 7. oktober, 14:00

90 À • Množično razseljevanje otrok v Nigeriji zaradi napadov skupine Boko Haram

- Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika) Ponedeljek, 5. oktober, 20:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij
(člen 135 Poslovnika)

Sreda, 7. oktober, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 135
poslovnika EP)

Sreda, 7. oktober, 14:00

97 À • Primer Alija Mohameda Al Nimra

- Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika) Ponedeljek, 5. oktober, 20:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij
(člen 135 Poslovnika)

Sreda, 7. oktober, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 135
poslovnika EP)

Sreda, 7. oktober, 14:00



Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje

 

17 17Roki

568.368/OJ 568.368/OJ

- Besedila, dana na glasovanje v torek Petek, 2. oktober, 12:00

- Besedila, dana na glasovanje v sredo Ponedeljek, 5. oktober, 19:00

- Besedila, dana na glasovanje v četrtek Torek, 6. oktober, 19:00

- Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic,
demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)

Sreda, 7. oktober, 19:00
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	12:00 - 12:30     Slavnostna seja
	12:30 - 14:30     GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
	15:00 - 17:00     PREDNOSTNA RAZPRAVA
	17:00 - 23:00     

	Četrtek, 8. oktober 2015
	08:30 - 11:50     
	Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države - največ 1 uro (člen 135 Poslovnika)

	12:00 - 14:00     GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov

	Čas za govor (člen 162 poslovnika EP)
	Ponedeljek, 5. oktober 2015
	17:00 - 23:00

	Torek, 6. oktober 2015
	09:00 - 12:20
	15:00 - 23:00

	Sreda, 7. oktober 2015
	08:30 - 11:50
	15:00 - 17:00
	17:00 - 23:00

	Četrtek, 8. oktober 2015
	08:30 - 11:50


	Roki
	Ponedeljek, 5. oktober 2015
	Torek, 6. oktober 2015
	Sreda, 7. oktober 2015
	Četrtek, 8. oktober 2015
	Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje


	Vsebina
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	


